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هرمزگان

توزیع مرغ منجمد در بازار هرمزگان

معاون ام��ور بازرگانی صنع��ت ،معدن و
تجارت هرمزگان گفت :مرغ منجمد در بازار
هرمزگان توزیع ش��د .محمد عباسی تصریح
کرد :با توجه به ضرورت تنظیم بازار گوش��ت
مرغ و هماهنگی انجام ش��ده با پش��تیبانی
امور دام اس��تان توزیع مرغ منجمد از طریق
فروشگاههای زنجیرهای آغاز شده است .معاون
امور بازرگانی و توس��عه تجارت افزود :توزیع
مرغ منجم��د به نرخ  62ه��زار ریال مصوب
ستاد تنظیم بازار در فروشگاههای بزرگ مرکز
اس��تان باعث جلوگیری از سوءاستفادههای
احتمالی و حذف واس��طهها میشود .عباسی
ادامه داد :نمایندگان فروشگاههای زنجیرهای
باید درخواست نیازشان را به سازمان صنعت،
معدن و تجارت ارسال کنند تا جهت دریافت
سهمیه معرفی ش��وند و فروشگاهها موظفند
با نصب بنر نس��بت به اطالعرس��انی قیمت
س��ردر فروش��گاهها اقدام کنن��د .وی تاکید
کرد :به میزان کاف��ی ذخایر مرغ منجمد در
سردخانههای استان وجود دارد و شهروندان
دغدغهای بابت کمبود نداشته باشند.
بانک

اهدای جوایز قرعهکشی
«حسابهای قرضالحسنه امید آینده»

جوایز قرعهکشی جشنواره «حسابهای
قرضالحس��نه امید آینده» اهدا ش��د .هفتم
مردادم��اه ج��اری ط��ی مراس��می در هتل
بزرگ تهران و با حضور جمعی از مشتریان،
اعضای هیأتمدیره ،معاونان و مدیران بانک
آینده ،جوایز این جش��نواره به برندگان اهدا
ش��د .در این مراسم که تعدادی از کودکان و
نوجوان��ان ،به همراه والدین خود و به صورت
خانوادگی حضور داشتند ،در فضایی سرشار از
صمیمیت و شادی ،برندگان کودک و نوجوان
جوایز خود شامل یک دستگاه کنسول بازی
پلیاستیشن 10 ،دستگاه تبلت و  100کارت
هدی��ه  5میلی��ون ریالی را دریاف��ت کردند.
گفتنی است ،از میان  12هزار و 104حساب
«امید آینده» ،به  111نفر از صاحبان حساب،
به قید قرعه جوایز نقدی و غیرنقدی اهدا شد.
اسامی برندگان این دوره از جشنواره در تارگاه
بانک آینده به نشانی www.ba24.ir :منتشر
شده است.

وطن امروز

نخستین دوره آموزش تسهیلگری اقتصادی طرح «آسمان» برگزار شد

توانمندسازیمناطقمحرومبهبرکتبنیادبرکت

ن دوره آموزش تسهیلگری
مراسم افتتاح نخستی 
اقتص��ادی و اجتماعی طرح «آس��مان» بنیاد برکت
وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در
مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه
آزاد اس�لامی برگزار ش��د .به گ��زارش «وطن امروز»
اجرای الگوی اقتصادی اجتماعمحور آسمان (آییننامه
س��رمایهگذاری مردمی و اش��تغا ل نیروی انسانی) با
رویکرد معیشت پایدار و تمرکز بر توسع ه کسبوکار
و اشتغال در مناطق روستایی و محروم کشور در برنامه
س��ال  1397بنیاد برکت قرار گرفته است .این بنیاد
پس از شناس��ایی و انتخاب مناطق هدف با همکاری
گروه مش��اوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر،
طرح یاد شده را در  22شهرستان و  7استان محروم
کش��ور عملیاتی کرده است .در طرح آسمان با هدف
نهایی ایجاد اشتغال ،گروههای  15تا  20نفره با رویکرد
توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی در منطق ه هدف
تشکیل میشود .این افراد از طریق آموزش ،خودباوری
و اعتماد به نفس ،آمادگی پذیرش ش��غل را کس��ب
میکنند که این مهم بر عهده تسهیلگران اقتصادی
و اجتماعی بنیاد برکت خواهد بود .در همین راس��تا
با فراخوان عمومی در مناطق هدف برای شناس��ایی،
انتخاب و آموزش تسهیلگران محلی ،در مرحل ه اول
از  1100متقاض��ی همکاری ثبتنام به عمل آمد و از
این تعداد 550 ،نفر برای شرکت در آزمون کتبی واجد
ش��رایط اعالم ش��دند .پس از برگزاری آزمون و انجام
مراحل گزینش و مصاحبه ،تعداد  130متقاضی برای
حضور در دوره آموزش تسهیلگری معرفی شدند .این
دوره آموزش��ی در  2مرحل ه ی��ک هفتهای و به مدت
 288س��اعت در مجتمع فرهیخت��گان واحد علوم و
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی برگزار خواهد شد.
رقابت ميان جوانان و كهنهكاران عرصه معماري در
داد .آیین
حل بحرانهاي پس از زلزله به کار خود پایان 
اختتامیه مسابقه معماری زیستا با عنوان «راهکارهای
معمارانه برای عبور از بحران» برگزار شد و از خالقان
طرحهاي برتر تقدیر و تجليل به عمل آمد .مراس��م و
جشن اختتاميه اين مسابقه با حضور نمايندگان وزارت
راهوشهرس��ازي ،تعدادی از معماران مستعد جوان و
كهنهكار و هي��ات داوران ،با تجليل از خالقان معمار
 3طرح برتر ،بهداد حیدریکاوکانی به عنوان نفر اول،
علیرضا مترقب جعفرپور به عنوان نفر دوم و حمیدرضا

■■ورود جدی به توسع ه مناطق محروم

مدیرعامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح نخستی 
ن
دوره آموزش تسهیلگری اقتصادی و اجتماعی طرح
آسمان گفت :بنیاد برکت مجری برنامههای اجتماعی
و اقتصادی س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و
فعال در حوزه ارزشآفرینی اقتصادی و اجتماعی در
مناطق محروم و کمترتوسعهیافت ه کشور است .سعید
جعف��ری تصریح کرد :س��تاد اجرایی فرمان حضرت
ام��ام(ره) هم ه امکانات خود را ب��ر محرومیتزدایی،
توانمندس��ازی اقتصادی و اشتغالزایی متمرکز کرده
است .بهگفته وی ،طرح آسمان نتیجه تغییر رویکرد
به فعالیتهای محرومیتزدایی در بنیاد برکت است.
ما در سیاست جدیدمان در بنیاد برکت فقط به دنبال
ساخت واحدهای تولیدی یا تأمین اعتبار نیستیم بلکه

هدفمان مشارکت اجتماعی است تا عالوه بر ایجاد
مش��اغل پایدار برای افراد واجد شرایط ،انگیزه برای
ماندگاری آنها در مناطق روستایی ایجاد شود .جعفری
تصریح کرد :در طرح آس��مان ،شناس��ایی امکانات و
استعدادهای محلی و کمک به آنها مدنظر است .ما در
این طرح دنبال ایجاد مشاغل پیچیده نیستیم ،بلکه بر
قابلیتهای هر منطقه متمرکز شدهایم.
■■ تأکید بر استفاده از ظرفیتهای مردمی

از س��وی دیگر رئیس هیأتمدی��ره بنیاد برکت
تس��هیلگری را راهی برای ش��کوفایی و جلوهگری
توانمندیهای مناطق روس��تایی بیان کرد و گفت:
جمعیت روستایی در ایران در سال  ۷۶ ،1353درصد
بود ولی هماکنون به  ۲۶درصد رسیده است .محمود
عس��کریآزاد ادامه داد :کشورهای مختلف در مسیر

مسابقه معماری زیستا با معرفی برترینها پایان یافت

ارائه راهکارهای معمارانه برای عبور از بحران زلزله
مجنونی ،محمدحس��ن فروزانفر و نکیسا حائری به
صورت مش��ترک به عنوان نفرات س��وم این مسابقه
به پايان رس��يد .در حاشيه برگزاري اين مراسم ،مقرر
شد تمام طرحهای جوانان در اختيار سازمان مديريت
بحران قرار گيرد تا بتوانند از اين استعدادهاي نهفته
ايراني هنگام وقوع بالياي طبيعي غيرقابل پيشبيني

بهرهگيري کنند ،چرا كه در اي��ن طرحهاي كارآمد،
معم��اران راهحلهایی ب��رای ایجاد فضای��ی امن در
برابر زلزله ،کاهش آس��یبهای زلزله و ايجاد شرایط
پ��س از بحران را ارائه کردهاند .محمود صداقت ،عضو
انجمن تولیدکنندگان پروفیل یوپیویس��ی نيز در
اين مراس��م گفت :وجه امتیاز شرکتهای تولیدی و

«شرق» بخوانید« ،تورج فلکی» تماشا کنید و...
ادامه از صفحه اول
و طنز
گفت��ن« :بهخدا اگه ترامپ
یه قدم دیگه از هلس��ینکی پاش��و بذاره شرقتر جیغ
میکشیم ،دیگم اسم غرب و دموکراسی و لیبرالیسمم
نمیآریم ،همه مون میریم کمونیست دوآتیشه میشیم
اونم از نوع مائوییش که منسوخ شده! مث االن که وسط
گل کردن فاشیس��م تو اروپا و آمریکا تازه زدیم تو کار
لیبرالیسم» .وی افزود« :فقط زندگی خرج داره .چینیها
باید زحمت بکشن نسخه این طرفی «آمدنیوز»رو بزنن.
نیامد نیوزی ،بش��ین میاد نیوزی ،بس��از بسوز نیوزی
چیزی .یوآنم باشهها نه ریال ،وگرنه با این دالر«سوبله
جهانگیری» ول معطلیم».
در پایان اذعان کرد« :شما اُمل هستید نمیفهمید!
تاخیر فاز خودش یک ف��ازی میده که نگو! اصال پرت
بودن از اوضاع دنیا یه حس نوس��تالژیکی داره که فقط
تو فیلمای ناب«تورج فلکی» و «ب.ب.نتانیاهو» میشه
تجربهش کرد».
فقط نگفتنا .ببین چی نوشتن:
«بنیامین نتانیاهو در تالش است تا یک ویدئوساز
حرف��های درب��اره ایران ش��ود؛ اگر چه ب��رای این کار
هنوز راه زیادی باقی مانده اس��ت اما ویدئوهایش نشان
میده��د او مش��اوران خوب��ی دارد .ویدئوی جدیدش
که داس��تان خیالی دخت��ری به نام فاطم��ه را روایت
میکند ،نشان میدهد او مشاوران مسلطی به شرایط
فعلی ایران دارد؛ مش��اورانی که پارک هرندی و گشت
ارش��اد را میشناسند ،کیک یزدی خوردهاند و روزنامه
«وطنامروز»میخوانند».
روزنامه شرق ،دوشنبه  8مرداد 97
نگفتمخوبن؟!
***
ام��ا حاال که بح��ث قیاس فیلمه��ای ژانر لودگی

«تورج فلکی» کارگردان دوران ساز و اثر «شرقپسند»
نتانیاهو ش��د ،بد نیست یادی هم بکنیم از آخرین اثر
اس��تاد که توی این خرماپزون منجمدتون میکنه از
تعلیق .درست مثل همون کاری که لبخند سادیستی
نتانیاهو با دس��تگاه گوارش��تون میکنه .اگه درست
نمیگیری��د که چی میگ��م فقط میتونم یه اش��اره
روانشناس��انه ظریف بکنم؛ قاعدتا باید مازوخیس��ت
باش��ید که از حرفای سادیستی یه بچهکش اسرائیلی
خوشتون بیاد که هفته به هفته کف کوچه خیابونای
فلس��طین ،فاطمههای��ی واقع��ی رو ب��ه ع��وض اون
فاطم��ه فرضی فیلمش قصابی میکنه .باید کلی پای
روانشناسی فرویدی عرق ریخته باشین ،سالهای سال
صفحههای الیی پرمالتترین روزنامه مشرق زمین رو
ب��اال پایین کرده باش��ین و دیوونهوار عاش��ق ترامپ
باش��ین که تازه بیاین تو باغ که این جالد اس��رائیلی
با دلقکبازیای زیر پوس��تیش چه جوری داره ال نیم
الی اون صفر و یکای دیجیتالی با روح و روان مخاطب
خاص بازی میکنه.
خالصه! استاد فلکی این هفته «مزاحمت  »2رو هم
دادن بیرون و باهاش چشم و دل ما رو صفا دادن .پیشنهاد
من اینه که هیچ جوره اکران تابستونی این شاهکار هنری
رو از دست ندین حتی اگه شده سیزن « 9واکینگ دد»
رو از دس��ت بدین .بویژه که این اثر جنبه نوستالژیک
هم داره و نس��ل ما رو به ی��اد جوونیهامون میندازه.
 10سال پیش وقتی ش��اهکار اول یعنی «مزاحمت»
دراوم��د چه ش��بها و روزهایی که از ت��ه دل بیتاب
تعلیقهای بیبدیل اس��تاد نمیشدیم .چه ساعتهای
بیپایانی ک��ه ریاضت اینترنت  2Gنمیکش��یدیم تا
نقل قولی از اس��تاد درباره راز س��ادگی بیمرز لودگی
پروتاگونیس��تیش بخونیم یا با تعریف و تمجید امثال
اسکورسیزی و تارانتینو از کارهای استاد حظ ببریم.

اون روزا از کجا خبر داشتیم که استاد «مزاحمت »2
رو هم میده بیرون و قصه سینما رو به آخر میرسونه؟
درست مث وقتی که نتانیاهو اون شاهکار نقاشیش رو
تو صحن سازمان ملل به دنیا معرفی کرد و ما باورمون
نمیش��د که ایران بمب اتم داشته باش��ه .ولی راست
میگفت حرومزاده 20 .ساله که داره راست میگه .توی
این فیلم آخریش هم راست گفت سگپدر!
***
اما انصافا شرق ظلم بزرگی در حق هنر کرده که در
نقد کامال مثبتش روی ویدئوی اسرائیلی هیچ اشارهای
نکرده به دینی که سینمای لوده نتانیاهو به مکتب تورج
فلکی داره .الگوی لودگی زیر پوستی نتانیاهو ،تورج خانه
و بس و هیچ وقت کپی نمیتونه با اصل برابری کنه .به
قول آخرین کارتون پندآموز «سوری لند» ،اگر «شرق»
ب��ا کاکتوس ور میرفت که موز بده بهتر از این بود که
هنر نخستوزیر اسرائیل رو به رخ سینمای ما بکشه .آقا
ور نرو ،موز نمیده!
حاال که بحث موز شد ،یه انتقاد مشفقانه هم بکنیم
به نقد ش��رق روی فیلم نتانیاهو :عزیزم االن دیگه موز
هم میدونه که کلی اسرائیلی ایرانیاالصل داریم ،موز
هم میدونه که یکی از رئیس روس��ای قبلیش��ون یه
قصابی بود که از ایران رفته بود اونجا .اصال از کجا معلوم
اون خائنی که به نتانیاهو مشاوره میده خودش از بیخ
«کیک یزدیخر» نبوده باشه یا حتی ساقی سابق پارک
هرندی؟
ضمنا ش��رقکم! تو که میگی «وطنام��روز» پاس
گل داده به نتانیاهو ،از کجا معلوم اون س��اقیایی که در
حال دادن «گیگا گیگا» و «ترا ترا» جنس محرمانه به
استانبول و لندن و واشنگتن و پاریس و ته تهش تلآویو
گرفتنشون خبرنگارای خود شما نبوده باشن؟ غالمتم!
تو خوبی!

صریح و صمیمی با مردم
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
قطعا ف��رق هس��ت میان
عملیات ب��رای خدمت و عملیات برای ب��ازی با روح
و روان مل��ت! یک روز بحث تلگ��رام و دگر روز بحث
رق��ص و فردا هم حاش��یه دیگری! و ما ای��ن روزها را
میدیدیم ک��ه آن همه میگفتیم مراقب باش��ید به
ک��ه رأی میدهید! و اگر این روزها در نقد دولت ،تند
نمیرویم ،از سر آن مالحظه است که در فضای آرامتر
امکان کار و خدمت بیشتر است و اال چه کسی الیقتر
اس��ت برای نقد وضع موجود؟! ما یا سلبریتیها؟! ما
یا تَکرارکنندگان متقلب سیاس��تبازی؟! ما یا عشاق
سینهچاک جناب پرزیدنت در ایام  ۲انتخابات؟! باشد
عبرت بگیریم و صندلی را منبع��ث از رأی خود ،این

همه نسپاریم دست نااهالن کار و نامحرمان خدمت!
شما آیا ماشین خود را به دست کسی که گواهینامه
ن��دارد ،میس��پارید؟! اگر نه ،پ��س اول رأی خود را و
عواقب آن را مزهم��زه کنیم و بعد بیندازیمش داخل
صندوق! پای این صندوقها ،خون ش��هید داده شده؛
ارزان نفروشیم رأی خود را! و شرف آنجاست که اشتباه
خود را بپذیری��م و به جای فرافکنی ،الاقل زین پس،
رأی درست بدهیم ،نه رأی درشت! «من میدانم این
نامزد ،کاریتر است ولی چون فالن ،پس بهمان» این
مدل��ی کرده اوضاع کش��ور را! رأی لج یعنی بار کج! و
«بار کج به منزل نمیرس��د»! و اما سخنی با شورای
نگهبان! اوال شما «شورای نگهبان» هستید ،نه «مجمع
تش��خیص مصلحت نظام»! ثانیا آیا رسیدن به وضع

فعلی ،همان مصلحتی بود که باعث شد شما آن همه
گشادهدستانه ،تأیید کنید صالحیتها را؟! که بنویسیم
«مشارکت حداکثری» اما در مقام عمل مجبور شویم
بخوانیم «ناکارآمدی حداکثری»؟! ثالثا فراموش نکنید
ش��ما زودتر از م��ردم ،رأی دادید ب��ه صالحیت آقای
روحانی! پس همه برگردیم به «م��ر قانون»! از مردم
گرفته تا دستاندرکاران! منی که کیلویی رأی میدهم،
رأیم قانونی هس��ت اما وجدانی نه! شرمنده اما جوری
بعضی از ما م��ردم داریم به نظام بد و بیراه میگوییم
کأنه اعضای دولت و مجلس را حکومت معین میکند!
از قضا رهبر انقالب چق��در گفتند نتیجه رأیتان به
خودتان برمیگردد؟! تا برقمان نرفته ،یک خواهش!
زودتر روشن کنیم چراغ وجدان خود را! یا علی!

توسعه به این نتیجه رس��یدند که جامعه روستایی
بدون انگیزش ،پتانس��یل و جمعیت وجود خارجی
ندارد ،بنابراین زمینههای رش��د را برایشان فراهم
کردند و اینجا بحث تس��هیلگری هم مطرح ش��د.
عسکریآزاد با اشاره به اینکه امروز بحث دولتهای
تس��هیلگر مطرح اس��ت ،عنوان کرد :بحث اصلی
برای رواج تس��هیلگری در اصل ب��رای این منظور
بود که ما میخواهیم هم ه مردم در توس��عه کشور
نقش داشته باشند .رهبر معظم انقالب هم دائماً به
این مهم تأکید دارند که باید به مردم و اس��تفاده از
ظرفیتهای آنان توجه داشت .وی با اشاره به اینکه
باید متناس��ب با توانمندیهای انس��انی ،فیزیکی،
اجتماعی و زیرس��اختی در روستاها زمین ه توسعه را
فراهم کنیم ،تصریح کرد :تسهیلگران را از خود مردم
آن مناطقی که نیاز به توسعه دارند ،انتخاب کردیم
تا ارتباط بهتری شکل بگیرد بنابراین باید از امکانات
مردم آن منطقه اعم از نیروی انسانی و توانمندیهای
محلی برای توس��ع ه این مناطق و به تبع آن در کل
کشور بهره بگیریم .وی خطاب به تسهیلگران حاضر
در مراسم تأکید کرد :تس��هیلگر باید این قدرت و
جس��ارت را در خود احس��اس کند که میتوانیم با
هم مش��کالت را حل کنیم .مدیرعامل گروه توسعه
اقتصادی تدبیر نیز خواستار توجه بیشتر به مناطق
روستایی برای ارتقای سطح توسع ه اقتصادی کشور
ش��د .عارف نوروزی  3ویژگی مناطق روس��تایی را
کانونهای فرهنگی ،اقتص��ادی و امنیتی بودن این
مناطق برش��مرد و خاطرنش��ان کرد :بنیاد برکت با
توجه به این سه ویژگی ،فعالیتهای خود را پیگیری
میکند و جبهه جدیدی را به قصد جبران کمتوجهی
به روستاها باز کرده است.

صنعتی موفق کشور ،ايجاد بستر مناسب برای استفاده
از فارغالتحصیالن دانش��گاهی در كنار تجربه بزرگان
آن صنعت اس��ت ،چرا كه بهروز ب��ودن تکنولوژی و
تجهيزات واحدهای تولیدی ،همراهي دانش بهروز قشر
تحصیلکرده جوان را طلب ميكند .وی تاکید کرد :از
مس��ؤوالن ،معماران و داوران مسابقه معماری زیستا
نیز درخواست میکنم موضوع «راهکارهای معمارانه
ب��رای عبور از بح��ران زلزله ته��ران» را رها نکنند و
طرحهای فعلی و جدید با کمک دیگر دستاندرکاران
و کارگروهی در این باره به روز شود.

شماره 5 2501
بانک

جهش  ۵۰۰درصدی سود
برای سهامداران بانک ملت

بارگذاری اطالعات صورتهای مالی  3ماهه
بانک ملت نشان از تحقق سود هر سهم 75ریال
دارد .این در حالی اس��ت ک��ه این عدد برای 3
ماه مشابه س��ال قبل 12ریال بوده است و این
یعنی ثبت بیش از  500درصد رشد! محمدتقی
صمدی ،معاون مدیرعام��ل در امور مالی بانک
ملت در پی انتشار اطالعیه شفافسازی بانک در
گفتوگوبااقتصادآنالین،دربارهوضعیتعملکرد
سال مالی  1396بانک ملت گفت :همانگونه که
در صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به  29اسفندماه  1396افشا شده است،
سود خالص بانک (شرکت اصلی) 5490میلیارد
ریال و سود خالص تلفیقی بالغ بر 8208میلیارد
ریال اس��ت .وی خاطرنشان کرد :این در حالی
است که طبق بند  8گزارش حسابرس مستقل
و بازرس قانونی و با توجه به نظر بانک مرکزی
مبلغ  24630میلیارد ریال از س��ود تسعیر ارز
در مقطع مورد رس��یدگی قابل شناسایی بوده
ک��ه از مبلغ یادش��ده ،مبل��غ 18576میلیارد
ریال مربوط به س��ود تسعیر سال 1396است،
لذا در صورتی که این س��ود تسعیر در صورت
سود و زیان سال 1396شناسایی میشد ،سود
خالص بان��ک از  5490میلیارد ریال به چیزی
ح��دود  24066میلیارد ریال افزایش مییافت.
صمدی افزود :با این حس��اب در صورت اعمال
این مورد ،زیان انباشته بانک از  13247میلیارد
ریال به سود انباشته  10819میلیاردی تغییر
مییافت که این عملکرد ،تفاوت چش��مگیری
با آنچ��ه هماکنون در صورتهای مالی س��ال
 96منعکس ش��ده ،دارد .گفتنی اس��ت ،علت
عدم شناس��ایی این سود تس��عیر در سال ،96
اختالف دیدگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر
و صادرکننده مجوز مجامع بانکها با س��ازمان
حسابرسی بود .معاون مدیرعامل در امور مالی
بانک ملت در ادامه این گفتوگو درباره برآوردها
از دس��تاوردهای سال 97بانک گفت :بارگذاری
اطالعات صورتهای مالی  3ماهه بانک ملت و
تحقق سود هر سهم 75ریال ،حاکی از خبرهای
خوش��ی برای سهامداران اس��ت .این در حالی
است که این عدد برای  3ماهه مشابه سال قبل
 12ریال بوده اس��ت .این یعن��ی بیش از 500
درصد رشد که این خود خبر بسیار جذابی برای
سهامداران محترم است.

راه بیپایان بورسیهها
گزارشامروز ادامه از صفحه اول
ظالمان و مس��ببان ایراد
افترا و اش��اعه اکاذیب و کارهای خ�لاف قانون و
مجریان یکی از بزرگترین جنجالهای رسانهای
در دولت تدبیر و امید آن هم توسط دولتمردانش
(که یک��ی از نق��اط مش��ترک آن ،همتیتر بودن
برخی رسانههای دولتی در حمایت از تیتر و اخبار
رس��انههایی همچون  BBCفارس��ی VOA،و
 DWفارس��ی در این جریان بود که طی آن در
یک دستهبندی اولیه بیش از  70صفحه سمپاشی
رسانهای در قالب تهمت و مقاله و کاریکاتور انجام

شده است) پروندههای مفتوح در دادسرای فرهنگ
و رسانه دارند .در همین رابطه نامه مرجع استعالمی
دولت به دکتر فریدون و عدم تأیید صالحیت یکی
از معاونان س��تادی وزارت علوم که هم اکنون نیز
همچنان بر مس��تند معاونت جلوس کرده اس��ت
ج��ای تام��ل دارد! طبق قوانی��ن مصوب مجلس
شورای اس�لامی و نیز آییننامههای وزارت علوم،
وزیر محترم علوم اختیار و توانایی قانونی جهت رفع
مشکل بورسیهها را دارد اما مساله مهم اراده انجام
این کار است!
اگر قرار باش��د مسؤوالن دولت فعلی اعتباری

ب��رای امضای س��لف خویش قائل نباش��ند ،چه
تضمینی وج��ود دارد ک��ه مس��ؤوالن بعدی نیز
اعتباری برای امضای ایش��ان قائل ش��وند و بدین
ترتیب در نگاه کالن ،چه اعتباری برای شخصیت
حقوقی دانش��گاه و وزارت علوم و دولت جمهوری
اس�لامی باقی میماند؟ در صورتیکه بر اس��اس
روال و روی��ه قانونی که در دولتهای قبل از دولت
یازده��م ،همواره جاری و س��اری ب��وده (از جمله
رویههای دولتهای سازندگی و اصالحات) وزارت
علوم ملزم به اس��تخدام بورسیهها به عنوان عضو
هیات علمی مراکز علمی و پژوهشی کشور است.

